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DONNY BENÉT
ALLE INS EN OUTS OVER JE FAVORIETE AUSSIE!

De vrolijke Donny Benét immitatoren

Vrolijke Look-a-likes
GURLZNIGHT FOR THE WIN
Op die zelfde bewolkte zaterdagmiddag hebben
wij er heel wat afgelachen! De alom bekende
pose van ons grootste idool, Donny Benét (zie
afbeelding hieronder) proberen wij hier na te
bootsen op de rand van een bankje. Zie ook hier
weer hoe het roze, de snorren en de colberts
terugkomen. Het zijn natuurlijk look-a-likes en
niet de echte Donny, maar ze zijn bijna niet te
onderscheiden. Overigens staan ook wij open
voor het ontvangen van post, mail of andere
berichten van fans!

3 Donny Benét immitatoren

Donny Benét
GURLZNIGHT FOR THE WIN

Donny Benét in volle glorie

penseerd met een prachtige hoed en
haarbanden.

Op een ietwat bewolkte zaterdag middag
hebben wij, team Gurlznight For The Win, ons
in het uiterlijk en het leven dan Donny Benét
geworpen. Hiervoor belangrijke punten waren
het terugkomen van de maatpakken en de
kleur roze.
Deze afgelegen maar idyllische locatie leek
ons de ideale plek om de persfoto’s van de
heer en meester na te maken. Immers heeft
iedere ster af en toe een break nodig van de
drukte en de hordes fans.
De stoere kant van Donny Benét, jaja hij is er
echt, komt in deze foto goed naar voren.
Let ook vooral op de snor op deze prachtige
gezichten, deze is bijna niet te onderscheiden
van de echte! Een kale plek boven op het
hoofd mist helaas wel, maar die is gecom-
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Natuur(lijk)
habitat
GURLZNIGHT FOR THE
WIN
Dezelfde drie Donny Benét looka-likes die we eerder deze
uitgave al langs zagen komen
komen nu nog een keer voorbij.
Dit maal zijn ze te zien midden
in de natuur, maar vooral ook
gezellig dicht bij elkaar.
Helemaal in hun natuurlijke
habitat.

3 Donny Benét look-a-likes in hun
natuurlijke habitat
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De persfoto’s van Donny Benét
The making-off
GURLZNIGHT FOR THE WIN
Een echte primeur! Op de
afbeelding hiernaast is voor het
eerst te zien hoe veel moeite er
gedaan wordt door de pers om dé
perfecte foto te krijgen van Donny
Benét, of zijn look-a-likes. De
fotograaf kruipt hier letterlijk door
het stof terwijl de dames al
lachend hun hoofd laten relaxen en
naar hem kijken.
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